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SHOW PADRE FÁBIO DE MELO
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Até o dia 12 de dezembro a ACIEI estará aberta em horário especial, de 

segunda a sexta-feira,  das 8 às 20 horas, e aos sábados, das 8 às 12 horas,  

para venda de ingressos para o show "O SAGRADO DOS DIAS", com Padre 

Fábio de Melo.

Os convites também estão à venda na tenda da ACIEI, montada na Praça 

Wenceslau Braz, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e aos 

sábados, das 9 às 12 horas.

Lembrando que a ACIEI está disponibilizando um lote especial para venda 

a Pessoa Física. 

 SEMANA NACIONAL DO CRÉDITO

Com o intuito de apoiar os pequenos negócios neste final de ano, o Sebrae 

participou da Semana Nacional do Crédito, realizada entre os dias 26 e 29 de 

novembro.  O evento promovido pelo Sebrae Minas contou com uma 

extensa programação em quatro cidades da região: Lavras, Itajubá, Pouso 

Alegre e Varginha. O objetivo é conscientizar os micro e pequenos 

empreendedores sobre a importância do planejamento financeiro para 

evitar a inadimplência.

O vice-presidente da ACIEI, Professor Hector Arango, ministrou um painel 

sobre Competitividade Empresarial. Essa apresentação abriu a palestra de 

Luis Carlos Ewald,  conhecido como “sr. Dinheiro”, por apresentar quadros 

na área de economia no programa Fantástico. O gerente da ACIEI, José 

Geraldo Nadur, também prestigiou os eventos, acompanhando a consultora 

técnica do Sebrae Itajubá, Elaine de Fátima Rezende.

TAXA DE PUBLICIDADE EM ITAJUBÁ

Matéria completa no site: www.aciei.com.br

A Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Itajubá – 

ACIEI, cumprindo seu papel de representar a classe empresarial 

e em conjunto com as entidades representativas do comércio e 

serviços, protocolou junto à Prefeitura Municipal o pedido de 

impugnação à exigência fiscal e contra a notificação de 

lançamento de taxa de publicidade no município. A taxa é 

baseada em uma lei municipal de 1991 e no código tributário 

do município.

As entidades reunidas, atendendo aos anseios dos empresários 

que representam, entendem que não se justifica a cobrança. A 

ACIEI-  juntamente com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), o 

Sindicato das Indústrias (SIMMMEI) e o Sindicato do Comércio 

Varejista (SINDCOMÉRCIO)-  assinou um documento solicitando 

a suspensão das notificações dos lançamentos de débitos 

fiscais, que começaram a ser feitas pela Administração 

Municipal no final de outubro.   
Matéria completa no site: www.aciei.com.br


